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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. MÁJUS 17.  

 

1. Csillapodik a harmadik hullám Németországban, folytatódnak az oltások és a nyitás 

Május 14-én, pénteken március óta először süllyedt 100 alá a 100.000 lakosra vetített 

fertőződések hét napos átlaga Németországban. A Robert-Koch Intézet adatai szerint a pénteki 

új megbetegedések száma 11.336 fő, az elhalálozottak száma pedig 190 fő volt, amely óriási 

csökkenés az előző hetek adataihoz képest. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter az 

adatokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy azok arra engednek következtetni, hogy a 

harmadik hullám már leáldozóban van, azonban továbbra is óvatosságra intette az 

állampolgárokat. Az oltásokkal kapcsolatban elmondta, hogy júniusra érhetik el azt, hogy 

feloldják az eddigi szigorú oltási sorrendet, hogy az alapbetegség nélküli fiatalok is 

részesülhessenek a Biontech és a Moderna vakcináiból. A 12-18 éves korosztály pedig 

augusztus végén kerülhetne sorra. Az oltási sorrendet egyelőre két vakcina – az AstraZeneca és 

a Johnson&Johnson vakcina esetében oldották fel. Így ezek korra, alapbetegségre és 

foglalkoztatásra való tekintet nélkül bárkinek beadhatóak, abban az esetben, ha a háziorvos nem 

fogalmaz meg ellenjavallatot a páciensnek. Mindeközben Markus Söder bejelentette, hogy 

Bajorországban jövő héttől eltörlik az oltási sorrendet és a háziorvosok dönthetik el, hogy 

milyen oltóanyaggal oltják a pácienseiket, míg az oltópontokon továbbra is érvényben marad a 

sorrend. Bajorországban egyébként jövő héttől további enyhítések is várhatók: Azokon a 

területeken, ahol a heti fertőződési átlag nem haladja meg a százat, újranyithatnak a strandok 

és a szabadtéri kulturális rendezvények, egészen 250 fős közönségig.  

 

Német nyelvű összefoglalóért és videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

2. Változhat a Zöldek választási programja 

Rekordszámú, összesen 3.000 változtatási kérelem érkezett be a Zöldekhez a párt 2021-es 

szövetségi választási programtervére vonatkozóan. Április végéig a párt bármelyik tagja előtt 

nyitva állt a lehetőség, hogy változtatási kérelmet nyújtson be a vezetőség felé, amellyel sokan 

éltek is. A párt ifjúsági szervezete például kérvényezte, hogy a programba vegyék fel egy 6 

éves lakbérplafon bevezetését egész Németországra vonatkozóan. Számtalan javaslat érkezett 

a migráció és a környezetvédelem témakörében is: Kérelmezésre került például, hogy az EU 

külső határait tegyék átjárhatóvá a bevándorlók számára és a menekültek a jövőben 

dönthessenek szabadon arról, hogy melyik államban szeretnének élni. Más párttagok az 

autópálya-építés betiltásáért nyújtottak be kérelmet. De rekordszámú kérvény érkezett arra 

vonatkozóan is, hogy a program címéből töröljék ki a Németország szót, amelynek címe így 

„Németország. Minden benne van.” helyett „Minden benne van.” lenne.  

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231089105/Corona-Regeln-Soeder-verkuendet-Lockerungen-fuer-Bayern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231139665/Migration-Mieten-Gruene-Basis-fordert-3000-Verschaerfungen-am-Wahlprogramm.html
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3. Friedrich Merz megreformálná a vállalatok adózását 

Friedrich Merz (CDU) az Amazon cégcsoport egyik németországi logisztikai központjában tett 

látogatása után beszélt arról, hogy szükségesnek látja a külföldi vállalatok németországi 

adózásának szigorítását. Merz, aki Armin Laschet választási kampánycsapatának tagja, 

felvenné a CDU választási programjába a vállalati adózás reformját, mivel szerinte túl sok 

Németországban tevékenykedő nagyvállalat próbálja meg külföldi adózás útján elkerülni, hogy 

a német törvények szerint kelljen adóznia. Az adóparadicsomokban adózó nagyvállalatok a 

német kommunákat rövidítik meg, pedig Merz szerint az államnak képesnek kellene lennie rá, 

hogy a cégeket a helyben keletkezett nyereségeik után helyben adóztassák meg. Merz 2003-

ban már javaslatot tett egy adózással kapcsolatos reformra: Akkor az adóbevallás 

egyszerűsítése mellett kampányolt. Híressé vált hasonlata, miszerint az adóbevallásnak olyan 

egyszerűnek kellene lennie, hogy elférjen egy söralátéten.   

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

4. Christian Lindner a szabaddemokraták csúcsjelöltje 

Május 14-én, pénteken online pártkongresszus keretében döntöttek a Szabaddemokrata párt 

Christian Lindner pártelnök újraválasztásáról. Lindner, aki a szavazatok 93%-át zsebelte be, 

beszédében elmondta, célja, hogy az FDP „olyan erős kétjegyű számot produkáljon a 

választásokon, amivel a Fekete-Zöld és a Zöld-Piros-Piros koalíciót megakadályozhatják.”  

Lindner szerint nem lenne jó „Laschetet egyedül hagyni a Zöldekkel”, amelyből kiderül, hogy 

a jelenleg 12%-os támogatottsággal rendelkező párt nem zárkózik el egy esetleges Jamaica-

koalíciótól. A párt alelnöke, Wolfgang Kubicki is kifejezte abbéli reményét, hogy az FDP a 

közelgő választásokon olyan eredményt fog elérni, hogy „nélkülük ne lehessen kormányt 

alakítani”.  

 

Német nyelvű összefoglalóért és videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

5. Németország egyelőre nem ismeri el az EMA által nem engedélyezett oltásokat 

Továbbra sem kapnak felmentést a karanténkötelezettség alól azok a Németországba utazók, 

akik valamely, az Európai Gyógyszerügynökség által még nem engedélyezett vakcinával lettek 

beoltva. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter szerdán arról beszélt Berlinben, hogy az 

említett készítmények betegség elleni hatékonysága és biztonságossága még nem igazolt, és 

csak abban az esetben fogják elfogadni őket, ha igazolást nyer, hogy ugyanolyan erőteljesen 

csökkentik a kórokozók átadásának veszélyét, mint az EU-ban engedélyezett oltóanyagok. A 

miniszter a Szputnyik V és a Sinopharm oltásokkal kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy "nincs 

problémám azzal, hogy egyenrangúként ismerjük el, de szeretném látni a bizonyítékokat”. 

 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/friedrich-merz-will-steuerflucht-mit-reform-der-unternehmenssteuern-verhindern-a-2e13248f-4318-4aad-8880-629f2e90fd26
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231130249/Lindner-Baerbock-muss-taktische-Wolkigkeit-durch-Klarheit-ersetzen.html
https://www.youtube.com/watch?v=L32kdtU0c0U
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6. Antiszemita zavargások Németországban 

Az Izraelben zajló konfliktusok hatására több német városban kezdődtek Izrael-ellenes 

tüntetések. Brémában 1.500 ember vonult az utcára, Gelsenkirchenben és Hannoverben pedig 

többszázas tömeg gyűlt össze, hogy Palesztina felszabadításáért és Izrael katonai offenzívája 

ellen tüntessen.  A tüntetéseket mindegyik esetben a rendőrségnek kellett feloszlatnia. A 

tüntetések mellett az elmúlt héten Németország-szerte megszaporodta a zsidó közösség ellen 

elkövetett antiszemita bűncselekmények: Münsterben és Bonnban izraeli zászlókat égettek, 

Düsseldorfban egy zsidó emlékművet gyújtottak fel, Mannheimben pedig egy zsinagógát 

rongáltak meg ismeretlen tettesek.  

Jeremy Issacharoff, Izrael németországi nagykövete arra kérte a Szövetségi Parlamentet, hogy 

tegyenek meg mindent azért, hogy minél előbb biztosítsák a Németországban élő izraeliek és a 

zsidó vallási közösségek védelmét. Angela Merkel szövetségi kancellár a tüntetések kapcsán 

úgy nyilatkozott, hogy „antiszemita tüntetéseknek nincs helye a német demokráciában”. Frank-

Walter Steinmeier szövetségi elnök pedig elmondta, hogy meglátása szerint „a zsidógyűlöletet 

– mindegy, hogy kitől származik – nem akarjuk és nem is fogjuk megtűrni az országunkban” 

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

Az antiszemitizmus németországi és magyarországi viszonylatairól jelent meg kollégánk, 

Böhm Márton  cikke a Budapester Zeitungban. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Hungarian Conservative címmel új, nemzetközi olvasókat célzó kiadvány jelenik meg április 

közepétől. A Magyarországon kiadott, Magyarics Tamás professzor főszerkesztésével elinduló 

kéthavi folyóirat célja, hogy hazánk konzervatív gondolkodóinak a hangját képviselje a 

nagyvilágban. A több nyugat-európai országban, valamint az Egyesült Államokban, Kanadában 

és Ausztráliában is megvásárolható folyóiratban elismert nemzetközi szakértők hazánkkal és a 

régióval kapcsolatos írásai is megtalálhatók lesznek. A folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 

Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója is.  

Programajánló: 2021. május 18-án 18:00 órától online könyvbemutató keretében 

ismerkedhetnek az érdeklődők a Magyarország 2020 c. kötettel. A kötet szerkesztői és 

hatvanegy szerzője arra tett kísérletet, hogy keretbe foglalja a 2010-2020 közötti időszak 

politikai, tudományos, gazdasági és kulturális történéseit és eredményeit, egyben értékelve is 

azokat. A könyvet bemutatják Dr. Orbán Balázs és Dr. Mernyei Ákos, valamint az egyes 

fejezetek szerzői közül Dr. Schmidt Mária, Dr. Cséfalvay Zoltán, Dr. Koltay András és Dr. 

Lánczi András.  

További információért kattintson az MCC honlapjára. 

A rendezvény az MCC Facebook oldalán követhető: https://www.facebook.com/MCC.Budapest/  

 

 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/nahostkonflikt-anti-israel-demonstration-gelsenkirchen-hannover-polizei-aufloesung
https://www.budapester.hu/feuilleton/von-echten-und-vermeintlichen-antisemiten/
https://www.hungarianconservative.com/
https://mcckiado.hu/hu_HU/products/magyarorszag-2020-50-tanulmany-az-elmult-10-evrol
https://www.facebook.com/MCC.Budapest/
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Cikkajánló:  

„Radikalizáció és deradikalizáció: a vallási szélsőségesség elleni küzdelem a digitális korban” 

címmel rendezett közös online konferenciát a Mathias Corvinus Collegiumnál működő 

Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért és a Migrációkutató Intézet. A 

konferencián a téma szakértői, Dr. Florian Hartleb politológus és Dr. Sayfo Omar, a 

Migrációkutató Intézet kutatója tartottak előadást. A konferenciáról a Mandineren jelent meg 

online összefoglaló.  
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